
CAPÍTULO 3

O NOVO CONSTITUCIONALISMO DIALÓGICO, 
FRENTE AO SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS1

Roberto Gargarella
Tradução: Ilana Aló

3.1 Introdução: novidades dialógicas no constitucionalismo 
contemporâneo

Nos últimos anos proliferam, em todo Ocidente, numerosas 
formas de ações que, ainda que se enquadrem dentro do molde 
tradicional institucional dos freios e contrapesos, podem ser consideradas 
respostas em consonância com os ideais do diálogo constitucional. 
Examinaremos aqui algumas dessas novidades, e prestaremos atenção 
aos limites impostos pelo fato de serem enquadradas sob o esquema 
de freios e contrapesos. 

Esses são só alguns exemplos das novidades “dialógicas” que 
apareceram nesses anos:

a) Como caso especialmente interessante e pioneiro, poderíamos 
mencionar o Canadá, e a sua reforma em matéria de direitos: 
Em 1982, e por meio de uma reforma institucional concreta 
e em muitos sentidos fundacional – a adoção da Canadian 
Charter of Rights – Canadá abriu as portas do seu sistema 
de organização institucional a uma forma mais concreta 
de diálogo. Isso ocorreu, particularmente através da sua 
famosa cláusula do “não obstante” (notwithstanding clause) 
que aparece consagrada fundamentalmente por meio de dois 
trechos específicos, que se encontram na seção 1 e na seção 

1 O texto foi traduzido do espanhol por Ilana Aló do texto “El nuevo constitucionalismo dialógico, frente al sistema de los frenos y contrapesos”. 
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33 da Carta. A primeira sustenta que os direitos estabelecidos 
na Carta se encontram sujeitos às “limitações que resultem 
demonstravelmente justificadas em uma sociedade livre e 
democrática,”; enquanto que a segunda estabelece, de modo 
crucial, que o Poder Legislativo pode estender a vigência 
de uma norma por períodos renováveis de cinco anos, “não 
obstante” as tensões que a mesma pode ter com a Carta de 
Direitos.

b) Em conjunto com o caso do Canadá, já citado, é conveniente 
referir, em geral, ao chamado “novo modelo constitucional do 
Commonwealth”. Esse novo modelo nos fala de reformas que se 
estenderam (além do Canadá 1982) ao Reino Unido (1998), Nova 
Zelândia (1990), Austrália (2004) e o estado de Victoria (2006) – 
um novo modelo que, em matéria constitucional, vem sendo 
comparado com o modelo que representa a “economia mista” 
no que diz respeito à organização dos recursos materiais.2 Em 
matéria constitucional, este “terceiro” modelo se diferencia 
do “primeiro” (o dos Estados Unidos), e do “segundo” (o 
velho modelo Commonwealth, de supremacia legislativa e sem 
um bill of rights codificado). O mesmo combina elementos 
tradicionais do common law do Commonwealth, com inovadoras 
declarações de direito. Isso se dá, fundamentalmente, através 
de duas novidades importantes na proteção de direitos 
que já estavam presentes no caso do Canadá. Um primeiro 
mecanismo tem a ver com o envolvimento que se requer 
dos poderes legislativos, no controle da constitucionalidade 
de normas, antes que se convertam em leis vigentes (um 
“controle político de constitucionalidade”). O segundo 
mecanismo tem a ver com o que Mark Tushnet denomina de 
formas “fracas” de controle judicial, e que implicam técnicas 
de controle constitucionalidade que aparecem separadas da 
“supremacia” ou “última palavra” judicial. Essas novidades 
abriram espaço para um novo tipo de relação, mais dialógico, 
entre os tribunais e o poder legislativo.

c) Por outro lado, e em relação com os direitos indígenas, apareceu 
com força à reclamação pelo “direito de consultar”, destinado 
a assegurar as comunidades afetadas pelas renovadas formas 

2 GARDBAUM, S. The new commonwealth model of constitutionalism. Cambridge: Cambridge U.P, 2013. p. 1.
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de exploração econômica (normalmente, a partir de grandes 
empreendimentos de mineração, ou possíveis deslocamentos 
territoriais baseados na busca por estender as fronteiras das 
terras cultiváveis). O direito à consulta encontrou uma base 
jurídica crucial na Convenção 169 da OIT, de 1989, dedicada 
aos direitos dos povos indígenas. A Convenção, subscrita 
pela maioria dos países latino-americanos, e pelo alcance das 
suas disposições, estabelece que os países que aderirem ao 
Convênio deverão “consultar os povos interessados, mediante 
procedimentos apropriados (...) cada vez que haja previsão de 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 
diretamente” (art. 6.1), assegurando sempre que as consultas 
sejam realizadas “de boa fé e de uma maneira apropriada às 
circunstâncias, com a finalidade de chegar a um acordo para 
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas” 
(art. 6.2). Anos mais tarde, foi incorporada a Convenção 
à Declaração da ONU de 2007, que também se refere aos 
direitos dos povos indígenas; e algumas decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, considerando que o 
processo de consulta constitui um “princípio geral do Direito 
Internacional”.3

d) Finalmente, é importante fazer referência a uma prática de 
diálogo inovadora e cada vez mais frequente na América – na 
América Latina em particular – impulsionada especialmente 
(mas não unicamente) pelos Tribunais Superiores. De acordo 
com essa prática, utilizada tipicamente ante litígios de tipo 
estrutural4 que envolvem problemas públicos de primeira 
importância, e massivas e graves violações de direitos, os 
tribunais se incentivaram a tomar medidas originais, incluindo 
de modo notável convocações a audiências públicas, nas quais 
de maneira habitual não participaram somente as partes 
envolvidas (encabeçadas normalmente, por representantes 
estatais de níveis e jurisdições diferentes), se não também 
diferentes representantes da sociedade civil (que vão desde 
organizações de consumidores até movimentos de vítimas 
ou associações de consumidores). Por meio das referidas 
audiências, os tribunais i) estão deixando de lado uma atitude 

3 Caso Saramaka c. Surinam, sentença de Novembro 28, 2007.

4 FISS, O. The law as it could be. New York: New York U.P, 2003. 
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tradicional de autorrestrição e deferência ao legislativo; ii) 
estão se comprometendo frente a violações massivas e graves 
de direitos que antes deixavam virtualmente desatendidas; 
iii) tendem a destravar, impulsionar e enfocar publicamente 
discussões difíceis e de primeira importância, sobre como 
resolver essas violações de direitos; iv) estão fazendo tudo 
isso sem interferir no âmbito da decisão democrática própria 
do poder político, e portanto sem usurpar legitimidade ou 
poderes. Estamos vendo audiências desse tipo no Brasil, para 
discutir temas de saúde pública;5 na Argentina, diante de 
discussões realizadas com a lei de meios de comunicação, o 
estado dos presídios, ou o meio ambiente;6 ou na Colômbia, 
diante dos problemas de superpopulação carcerária, meio 
ambiente, saúde e o deslocamento de pessoas.7

A possibilidade de desenvolver práticas resultou, desde o 
começo, muito atraente, até para pessoas provenientes de posições 
antagônicas, por razões também diversas. Em primeiro lugar, a 
linguagem do diálogo traz, por si mesma, uma conotação emotiva 
favorável, na medida em que apela a uma civilizada e respeitosa 
resolução de conflitos, em momentos marcados por antagonismos 
políticos. Por outro lado, a ideia do diálogo democrático vem alcançando 
um prestígio significativo nas ciências sociais, particularmente a partir 
do impulso dado pelas “teorias comunicativas” de finais do século 20.8 

Dessa forma, e aqui reside um dos principais atrativos desse tipo de 
soluções, a proposta de que os diferentes poderes de governo alcancem 
acordos “conversacionais” afasta o medo e as críticas relacionadas 
com a “imposição” de soluções “vindas de cima”, que às vezes é 

5 MÆSTAD, Ottar; RAKNER, Lise; MOTTA FERRAZ , Octavio. Assessing the impact of health rights litigation: A comparative analysis of 

Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, India and South Africa” In: GLOPPEN, Siri; YAMIN, Alicia Ely Litigating health rights. Cambridge: 

Harvard University Press, 2007; GLOPPEN, S. Analyzing the role of courts in social transformation. In: GARGARELLA, Roberto; DOMINGO, 

Pilar; ROUX, Theunis. Courts and social transformation in new democracies. London: Ashgate, 2006.

6 BERGALLO, Paola. Courts and Social Change: Lessons from the Struggle to Universalize Access to HIV/AIDS Treatment in Argentina. Texas 

Law Review, v. 89, n. 7, p. 16111642, 2011; GRUSKIN, Sofia; DANIELS, Norma. Justice and Human Rights: priority setting and fair deliberative 

process. American Journal of Public Health, v. 98, 2008. 

7 RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar; ARENAS, Luis Carlos. The Struggle of the U’wa people in Colombia. In: RODRÍGUEZ-GARAVITO, C. 

Beyond the courtroom: the impact of judicial activism on socioeconomic rights in Latin America. Texas Law Review, v. 89, n. 7, p. 1669-1698, 2011.

8 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, (Original Faktizität und Geltung). Translation W. Rehg. Cambridge: MIT Press, 1996; MA. 

BOHMAN, James; REHG, William. Deliberative democracy. Cambridge: MIT Press, 1997; NINO, Carlos Santiago. The ethics of human rights. 

Oxford: Oxford University Press, 1991; NINO, Carlos Santiago. The constitution of deliberative democracy. Conn: Yale University Press, 1996.
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associado com o controle de constitucionalidade.9 Mais precisamente, 
as soluções dialógicas prometem terminar com as tradicionais objeções 
democráticas ao controle de constitucionalidade, baseadas nas frágeis 
credenciais democráticas do Poder Judiciário, ou nos riscos de que, ao 
“impor a última palavra”, se afete o sentido e o objeto da democracia 
constitucional (em que as maiorias devem se manter no centro da 
criação normativa). As soluções dialógicas, nesse sentido, evitam as 
críticas à “última palavra” judicial; e podem ajudar a que a política volte 
a ocupar um lugar preponderante – antes que relegado – no processo 
de tomada de decisões.

Segundo entendo, razões como as citadas nos movem a respaldar a 
emergência de práticas e doutrinas favoráveis ao diálogo constitucional. 
Assim, considero também que, enquadradas dentro da tradicional 
estrutura dos freios e contrapesos, as soluções dialógicas encontram 
dificuldades para se estabilizar como práticas novas, e/ou seus efeitos 
tendem a ser vistos reduzidos ou minimizados indevidamente. Por isso 
mesmo, considero que uma defesa apropriada do constitucionalismo 
dialógico deve nos levar a promover uma organização estrutural 
diferente, capaz de deixar para trás a tradicional estrutura dos checks 
and balances. A referida estrutura, segundo demonstrarei, propôs-se – em 
boa medida com sucesso – a conter e canalizar a “guerra social”. Não 
deve parecer estranho, então, que um marco semelhante – pensado para 
uma lógica de enfrentamentos – não resulte particularmente apropriado 
para o desenvolvimento de um constitucionalismo dialógico, que 
requer uma estrutura institucional ao serviço de um intercâmbio de 
razões. Esse é, ao menos, o ponto principal sobre o qual enfocarei o 
meu trabalho.

Organizarei esse texto da seguinte maneira. Em primeiro lugar, 
precisarei a ideia de diálogo constitucional e a relacionarei com um 
entendimento particular da democracia baseado na ideia de democracia 
deliberativa.

Em segundo lugar, tratarei de justificar minha afirmação de que 
o sistema de freios e contrapesos nasceu com o objetivo de conter e 
canalizar enfrentamentos sociais e políticos muito profundos. Para tal 

9 TUSHNET, Mark. Weak courts, strong rights. Princeton: Princeton U.P, 2008; WALDRON, Jeremy. Democracy and disagreement. Oxford: Oxford 

University Press, 2001.
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objetivo desenvolverei duas tarefas. Por um lado, entrarei em algumas 
considerações sobre história constitucional, destinadas a entender o 
significado e os objetivos do mencionado sistema de freios e contrapesos 
e a reconhecer as razões que deram lugar ao desenvolvimento desse 
esquema de equilíbrios. Por outro lado, examinarei a concepção 
particular da democracia que aparece apoiada a essa proposta 
institucional. Segundo veremos, a concepção de democracia do 
caso difere significativamente da que é própria de uma democracia 
deliberativa.

Finalmente, no que representará a parte central do meu texto, 
examinarei três objeções possíveis à ideia de que o sistema de freios e 
contrapesos se encontra em tensão com a pretensão de contar com um 
sistema de diálogo constitucional. Em primeiro lugar, ocupar-me-ei do 
argumento segundo o qual o sistema de freios e contrapesos tende a 
ativar, nos fatos, no diálogo público, a promoção da “transformação das 
preferências” da cidadania, e a confrontação e o debate das diferentes 
esferas do poder. O segundo argumento que vou estudar é o que sustenta 
que a prática do sistema do controle de constitucionalidade tende a se 
desenvolver de um modo “conversacional” e, portanto, alinhados com 
os ideais do diálogo constitucional. Examinarei, nesse caso, o trabalho 
de autores como Alexander Bickely – mais contemporaneamente – Barry 
Friedman. Esse argumento se apoia em algumas reformas e práticas 
institucionais renovadas, como as enunciadas no começo desse trabalho 
(i.e., a notwithstanding clause da nova Carta de Direitos de Canadá) 
que são justamente as que nos levam a falar do diálogo constitucional. 
O argumento poderia dizer que o sistema de freios e contrapesos é 
compatível – em todo caso, a partir de inovações menores – de abrir 
espaço para o desenvolvimento de práticas dialógicas. Em relação com 
essa ideia, meu propósito não será o de negar nem a existência nem o 
valor dessas experiências de diálogo (pelo contrário, meu interesse é o 
de promovê-las). Sim, interessar-me-á destacar, em todo caso, que na 
ausência de mudanças mais substantivas, que nos permitam deixar para 
trás a lógica de enfrentamentos do sistema de freios e contrapesos, o 
resultado será a diminuição das possibilidades de desenvolver práticas 
dialógicas substantivas que perdurarão no tempo. 
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3.2 Diálogo constitucional e democracia deliberativa

Como costuma acontecer com propostas como a do 
constitucionalismo dialógico, capazes de gerar interesse e aprovações 
estendidas, o risco é que as pessoas envolvidas (funcionários públicos, 
doutrinadores, etc.) tentem “levar vantagem” indevida do seu prestígio, 
apresentando como “dialógicas” soluções que dificilmente poderão ser 
consideradas ou classificadas como tal. Acontece assim, – como sustenta 
Kent Roach – que “a metáfora do diálogo” termina sendo “invocada 
para justificar algumas das decisões constitucionais mais controversas 
recentemente”.10 O problema apontado, finalmente, se baseia na 
dificuldade que ainda encontramos para definir com precisão os 
contornos das soluções dialógicas ou baseadas no diálogo democrático.

Tentando superar os problemas de definições demonstrados 
anteriormente, definirei as soluções dialógicas em relação com a 
concepção particular da democracia, com a qual – segundo entendo – 
encontram-se associadas: uma concepção deliberativa da democracia, que 
tratarei como um ideal regulador a partir do qual será possível avaliar 
os arranjos institucionais particulares sobre os quais devemos refletir. 

Em sistemas de democracia deliberativa, como os que me interessará 
considerar aqui – em contraste com sistemas mais vinculados com 
a tradição dos checks and balances – a ideia é a de assegurar que o 
processo de tomada de decisões se estabeleça em um diálogo inclusivo. 
Os sistemas institucionais de democracia deliberativa retomam assim a 
noção habermasiana através da qual as decisões justificadas são as que 
resultam de processos de discussão em que intervêm – a partir de uma 
posição de igualdade – todos os potencialmente afetados.11

A hipótese é que o sistema de tomada de decisões ganha em 
imparcialidade na medida em que se baseie em uma discussão ampla 
e inclusiva, na qual – em particular – se escute a todos aqueles que 
discordem, aqueles que pensam diferente, aqueles que desafiam as 
decisões estabelecidas. A discussão entre todos os potencialmente 
afetados pode acrescentar, servir a propósitos diferentes e valiosos: 
todos nos abrimos à possibilidade de ganhar informação com a qual 
não contávamos; todos podemos corrigir erros a partir das críticas 

10 ROACH, Kent. Dialogic Judicial Review and its Critics. Supreme Court Law Review, p. 50, 2004.

11 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms. (Original Faktizität und Geltung). Translation W. Rehg. Cambridge: MIT Press, 1996.
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que recebemos dos demais; todos nos vemos forçados a apresentar 
nossas posições em termos que sejam entendíveis e aceitáveis para 
os demais; todos nos vemos obrigados a pensar na maneira em que 
nossas iniciativas podem impactar aos demais, e a considerar os outros 
em nossas propostas; todos nos vemos constrangidos a nos confrontar 
com quem pensa diferente e a argumentar com eles, no lugar de 
simplesmente descartar de maneira preconceituosa ou dogmática seus 
pontos de vista. Finalmente, podemos dizer que existe um elemento 
civilizatório e educativo na mesma ideia de discutir com outros, ainda 
mais quando aceitamos que a ideia que deve prevalecer é a que contém 
o melhor argumento.12

Certamente, não podemos cair na obviedade de dizer quais são 
os melhores arranjos institucionais, ou simplesmente quais poderiam 
se justificar, a partir de uma perspectiva deliberativa da democracia. 
Numerosos autores exploraram essa questão, chegando a conclusões 
parcialmente similares13 (Habermas 1996, Nino 1996, Pettit 1999). De 
qualquer maneira, adianto que, na minha opinião, o funcionamento 
de um sistema de democracia deliberativa requer uma lógica de 
organização institucional diferente da que oferece o sistema de freios 
e contrapesos. Enquanto que o tradicional sistema de checks and balances, 
segundo veremos, se orienta a evitar e canalizar a guerra social; um sistema 
dialógico se orienta em direção aos fins, de modo a organizar e facilitar um 
diálogo estendido e entre iguais. 

Nesse mesmo sentido, e sem comprometer o sistema deliberativo 
com uma receita única e definitiva de respostas institucionais, 
entendo que é possível assinalar o modo em que diferentes arranjos 
institucionais desonram ou se afastam das exigências elementares de 
um sistema deliberativo. A respeito desse tema, é possível chamar a 
atenção sobre uma diversidade de propostas e práticas institucionais 
muito recorrentes nas democracias ocidentais que, ao princípio, devem 
ser vistas em tensão com uma organização orientada a promover um 
diálogo entre iguais. Ante tudo, existe um acordo relativo em que um 
sistema institucional dialógico não se leva bem com as formas mais 
clássicas, digamos, do controle de constitucionalidade, em que o Poder 

12 GUTMAN, Amy; THOMPSON, Dennis. Why deliberative democracy? Princeton: Princeton University Press, 2004.

13 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms. (Original Faktizität und Geltung). Translation W. Rehg. Cambridge: MIT Press, 1996; NINO, 

Carlos Santiago. The constitution of deliberative democracy. New Haven.: Yale University Press, 1996; PETTIT, Phillip. Republicanism: a theory of 

freedom and government, Oxford: Oxford University Press, 1999.
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Judiciário – o que possui as credenciais democráticas mais fracas – 
assume de fato, a “última palavra” constitucional.14, 15

Por outro lado, um sistema dialógico também não parece se 
levar bem com sistemas hiperpresidencialistas, nos quais a discussão 
se encontra, de fato, substituída pelo poder de decisão mais ou menos 
discricional do Executivo. Também não parece justificável, a partir de 
uma postura deliberativa, a existência de Congressos desvinculados 
da sociedade; e muito menos a presença de âmbitos legislativos 
pouco deliberativos convertidos em meras máquinas de transmissão 
das decisões já elaboradas, já fechadas, advindas do Executivo. Em 
suma, destacaria que muitas práticas institucionais hoje consolidadas 
se mostram em tensão com as ambições próprias de um sistema 
deliberativo, ainda que existam outras práticas, excepcionais ou 
emergentes, que prometam ser mais compatíveis com tal sistema.

Imediatamente, e segundo o anunciado, começarei a análise da 
proposta constitucional dos freios e contrapesos, examinando seus 
elementos principais, as razões históricas que lhe deram origem, e a 
teoria da democracia na qual se apoia.

3.3 Freios e contrapesos: pressupostos básicos

No Federalista 51, James Madison ofereceu algumas das 
principais razões que apoiavam a organização de um sistema de freios 
e contrapesos e deu também algumas chaves sobre seu funcionamento 
e objetivos. Em uma das partes mais significativas dentro do texto 
Madison sustenta que: 

A maior segurança contra a concentração gradual dos 
diversos poderes em um só departamento reside em 
dotar aos que administram cada departamento dos meios 
constitucionais, e motivações pessoais, necessários para 

14 KRAMER, Larry. The People Themselves In: KRAMER, Larry. Popular constitutionalism and judicial review. Oxford: Oxford U.P, 2005; 

WALDRON, Jeremy. Democracy and disagreement. Oxford: Oxford University Press, 2001; TUSHNET, Mark. Weak courts, strong rights. Princeton: 

Princeton U.P., 2008; THOMPSON, D. Democratic theory and global society. The Journal of Political Philosophy, v. 7, n. 2, p. 111-125, 1999.

15 Como sustenta Thompson, a democracia deliberativa não exclui o controle de constitucionalidade como um possível arranjo institucional, mas 

insiste que frequentemente haverá desacordo sobre os quais liberdades devem ser invioláveis, e considera que inclusive quando existe acordo 

haverá uma disputa razoável acerca da sua interpretação e de como devem ser consideradas em relação a outras liberdades (THOMPSON, 

Dennis. Democratic theory and global society. The Journal of Political Philosophy, v. 7, n. 2, p. 111-125, 1999). 
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resistir às invasões dos demais. As medidas de defesa, 
nesse caso como em todos, devem ser proporcionais 
ao risco que se corre com o ataque. A ambição deve 
ser colocada em jogo para contra arrestar a ambição. 
O interesse humano deve se entrelaçar com os direitos 
constitucionais do posto. Talvez se possa reprimir a 
natureza do homem, ou o que seja necessário, tudo isso 
para conter os abusos do governo. Mas o que é o governo 
se não o maior de todos os repressores da natureza 
humana? Se os homens fossem anjos, o governo não 
seria necessário. Se os anjos governassem aos homens, 
não precisariam existir controladorias externas e internas 
do governo.16

A análise apropriada desse parágrafo mereceria um trabalho que 
excederia extensivamente os limites deste artigo. Por isso mesmo, aqui 
me contentarei em destacar alguns dos elementos mais significativos 
que sobressaem da referida reflexão.

Por um lado, Madison deixou claro, então, qual era o objetivo do 
sistema institucional de freios e contrapesos. O mesmo, consistente com 
a ideia geral de evitar opressões mútuas, se concentrava na proposta 
de resistir às interferências de um ramo do governo nos demais. Para isso, se 
adotava como uma estratégia institucional a paz armada, que consistia 
em outorgar aos poderes do governo armas contundentes (“meios 
constitucionais”), capazes de prevenir os possíveis ataques dos demais. 
Dotados, cada um dos poderes, de armas defensivas, todas as esferas 
do governo poderiam se sentir igualmente poderosas e intimidadas 
diante o poder das demais, e tenderiam, portanto, a não se exceder, 
temerosas do potencial “dísparo defensivo” das demais. Em todos os 
casos, a recriação o prevenia do desejo dos funcionários públicos de 
servir ao conjunto, de assegurar para sempre a vigência dos direitos 
dos demais. 

Pelo contrário, tratar-se-ia simplesmente do autointeresse de cada 
um deles, tratado de preservar ferrenhamente as proporções de poder 
que lhes foi atribuído por sua comunidade. O egoísmo dos funcionários 
– sua vontade de preservar o poder assignado – viria a servir então ao 
interesse comum de evitar os excessos de poder. 

16 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The Federalist Papers. New York: Bantam Books, 1982.
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Em segundo lugar, Madison deixava claro qual ia ser o combustível 
– o elemento motivacional – capaz de colocar em movimento todo o 
esquema constitucional: o autointeresse dos cidadãos e funcionários. 
Nas suas palavras, o que deveria ser feito era contrapor “a ambição à 
ambição”. Disso tratava a ideia de combinar os “meios constitucionais” 
com as “motivações pessoais”. Em outros termos, funcionários egoístas 
e dotados de ferramentas defensivas apropriadas e equivalentes, 
ocupar-se-iam – por interesse próprio – de resistir aos ataques esperados 
dos demais. Nenhuma esfera do poder prevaleceria então sobre as 
demais, e elas ver-se-iam obrigadas a se vincular entre si – a negociar 
entre elas – para poder levar adiante suas pretensões. A lógica desse 
pensamento era, finalmente, a que primava então, entre os setores 
dominantes: tratava-se da lógica da mão invisível, que naquele tempo 
se fez conhecida por Adam Smith. O egoísmo institucionalmente 
reconduzido ia permitir alcançar os objetivos satisfatórios para o 
interesse geral.

Dessa maneira também, Madison entrava no debate em torno 
do lugar que ocuparia a virtude no desenho das instituições – uma 
discussão particularmente destacável nesse momento, florescente para 
o pensamento republicano. Por outro lado, o “uso institucional” que 
se dava ao autointeresse dos funcionários públicos permitia ao sistema 
economizar em virtude – economizar em virtude de tal forma para não ser 
mais exigentes que o necessário, diante de indivíduos verdadeiramente 
pouco dispostos a se comprometer civicamente.17 Por outro lado, e de 
modo ainda mais notável, o texto em questão criticava, implicitamente, 
aqueles que diminuíam a importância dos controles entre poderes 
assumindo que as pessoas tendiam a se comportarem como “anjos”. 
Dessa forma, Madison criticava aqueles que consideravam que as 
pessoas em geral, e os funcionários públicos em particular, estavam 
em geral bem motivados, incentivados a servir ao outro ou ao interesse 
comum. Assim, a afirmação madisoniana segundo a qual os homens 
não eram anjos, tinha um destinatário preciso: a visão, aparentemente 
estendida, entre muitos republicanos (antifederalistas) críticos da 
Constituição, que assumiam que as pessoas atuavam ou poderiam atuar, 
coletivamente, motivadas pelo puro e fundamental desejo de servir aos 
demais, e assim aos interesses da comunidade. Na crítica de Madison 
o que parece advertir é uma sugestão segundo a qual seus opositores 

17 ACKERMAN, Bruce. Discovering the constitution: the economy of virtue. The Yale Law Journal, v. 93, p. 1013-1071, 1984.
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descuidavam toda preocupação pelos controles ao poder, confiados 
que os funcionários públicos atuariam como “anjos” de modo altruísta, 
para servir então desinteressadamente, ao interesse geral.

Em quarto lugar, guardando relação com o anterior, Madison 
mostrava sua preferência pelo estabelecimento de controles internos ou 
endógenos – quer dizer, de uma esfera do poder frente às outras – que 
pelos controles internos ou endógenos, quer dizer, os controles populares, 
normalmente associados com o voto da cidadania. Aqui residia, então, 
uma principal fonte de diferença entre os federalistas e seus críticos 
antifederalistas. O ponto é importante, entre outras coisas, porque 
sugere que os antifederalistas não se despreocupam alegremente do 
estabelecimento de controles (tal como se sugeria no ponto anterior), 
confiando ingenuamente nas virtudes cívicas dos representantes – como 
pareciam sugerir os federalistas – se não advogavam na verdade pelo 
estabelecimento de outro tipo de controle.18

Ideias como as citadas até aqui, definem o conteúdo e os contornos 
de uma concepção peculiar sobre a organização constitucional. A lógica 
da referida concepção era a lógica agonística,19 de conflito – a lógica da 
guerra. O que se pretendia era utilizar o sistema institucional de modo 
tal a organizar e conter o conflito social, canalizando as energias de todos 
– os impulsos expansivos e/ou opressivos próprios dos integrantes 
de cada uma das esferas do poder – em prol do beneficio comum. 
Assim, descansando fundamentalmente em mecanismos de controles 
endógenos, antes que exógenos, ou seja, confiando nas capacidades, 
decisões e poderes de funcionários públicos dotados dos incentivos 
apropriados, antes que nas virtudes cívicas próprias de uma sociedade 
mobilizada e comprometida com os interesses da comunidade.

18 Pelo afirmado anteriormente, podemos destacar que a crítica madisoniana contra seus adversários políticos resultava, finalmente, exagerada e 

injusta. Era certo, sim, que muitos críticos à Constituição não compartilhavam da visão humana sobre as motivações pessoais defendidas pelos 

federalistas; como era certo que alguns deles assumiam uma antropologia mais otimista (finalmente, não existiam então, como não existem 

hoje, razões para pensar nos indivíduos como unidirecionalmente motivados i.e., BENNER, Avner; PUTTERMAN, Louis. Economics, values, 

and organization. Cambridge: Cambridge University Press, 1998). Também era certo, segundo verificamos, que alguns opositores – sem assumir 

uma visão ingênua das motivações humanas – confiavam na capacidade transformadora das motivações que poderia ter o sistema institucional: 

o referido sistema poderia estar ao serviço da criação de cidadãos mais comprometidos com os destinos da sua comunidade, mas não estava 

abdicando assim da sua capacidade de incidência positiva sobre o caráter dos cidadãos. Todavia, a questão mais importante aqui era outra, 

relacionada com uma questão em que os federalistas e antifederalistas pareciam claramente divididos: Qual deveria ser o papel da cidadania na 

vida política da comunidade? E mais especificamente, que papel deveria jogar a cidadania no processo de tomada de decisões e na ativação dos 

controles sobre o poder?

19 Nota da tradução: A palavra original em espanhol é “agonal” que segundo o dicionário da Real Academia Espanhola significa: Do lat. tardio 

agonālis, y este der. del lat. agon, -ōnis ‘combate’. 1. Adj. Pertencente ou relativo aos certames, lutas e jogos públicos, tanto corporais como de 

inteligência. 2. Adj. Pertencente ou relativo ao combate; que implica luta. A partir dessa definição utilizaremos a palavra agonístico como 

tradução oficial, no caso em questão lógica agonística e também lógica de enfrentamento para facilitar a compreensão do leitor.
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3.4 “Separação estrita” vs “freios e contrapesos”: dois 
modelos de democracia 

O sistema de freios e contrapesos pode ser entendido como 
uma reposta direta ao período de crescentes intervenções das 
câmaras legislativas locais desafiando os direitos dos credores e 
grandes proprietários. Tais desafios legislados representaram para 
muitos um grave ensinamento: sem limites apropriados, estritos, os 
legisladores se converteram em meros representantes dos interesses 
setoriais; as câmaras legislativas tomam decisões apressadas; e uma 
esfera legislativa tende a invadir o espaço de ação de outras esferas 
do poder. Essas políticas locais, aparentemente, correspondiam a das 
câmaras legislativas poderosas e pouco sujeitas a controles internos ou 
endógenos. O modelo que parecia inspirar a essas câmaras legislativas 
era o jacobino, proveniente do modelo revolucionário francês e da 
Constituição de 1793. O referido modelo (como o da Constituição 
revolucionária de 1791) parecia basear-se no pressuposto de que “a voz 
do povo” era infalível (era “a voz de Deus”), indivisível, e “suprema”. 
Esses pressupostos derivaram em sistemas institucionais baseados na 
noção de “separação estrita” de poderes, aos que o esquema de freios 
e contrapesos, mais tarde, viria a se opor.20

O modelo da separação estrita propunha que cada esfera 
do poder se ocupasse exclusivamente seus próprios deveres, sem 
ingerência sobre as demais esferas (contra a “mútua interferência” 
que o sistema de freios e contrapesos viria propor. A separação estrita 
era, ao mesmo tempo, resultado de uma diversidade de aspirações 
republicanas, incluindo uma busca de claridade e transparência; a 
certeza de que o sistema de governo deveria ser simples e entendível; 
ou a convicção de que não deveria haver confusões entre os poderes de 
uma e outra esfera do governo. Diante de tudo, todavia, o modelo da 
separação estrita se vinculava com a pretensão de proteger o legislativo, 
como poder expressivo da vontade popular. Isso é, em um sistema de 
governo em que o poder da câmara legislativa era o mais intenso e ativo, 
o mandato da “não interferência” vinha consagrar o lugar especial do 
Congresso dentro da constelação de poderes. 

20 VILE, M. Constitutionalism and the separation of powers. Oxford: Clarendon Press, 1967.
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Nesse sentido, poderíamos acrescentar que o modelo da 
separação estrita era filho de uma concepção particular de democracia, 
as características majoritárias, baseadas em uma confiança plena nas 
capacidades políticas da cidadania, e nas mobilizações desta última, 
motivada pelos compromissos cívicos dos seus membros (características 
essas que, em boa medida, são compartilhadas por visões deliberativas 
da democracia). Essas características são, precisamente, aquelas contra 
as quais se pronunciou Madison no Federalista n. 51, quando criticou 
aos que acreditavam ou pareciam acreditar que as pessoas eram “anjos” 
desejosas de atuar conforme as necessidades da sua comunidade.

De fato, todo o esquema de freios e contrapesos pode ser lido 
e entendido melhor quando é contrastado com o sistema da divisão 
estrita. Assim, o modelo dos checks and balances quer “economizar 
em virtude (cívica)”; aparece baseado em uma forte desconfiança em 
relação as capacidades políticas da cidadania; e se vincula a uma noção 
de democracia muito mais restritiva. Se no modelo da separação estrita 
a principal preocupação era a de assegurar a melhor expressão da 
vontade geral, neste o que se pretende é conter os enfreáveis excessos 
majoritários, evitando finalmente as opressões de uns sobre os outros (e, 
muito em particular, as opressões das maiorias sobre as minorias). Se no 
primeiro modelo a ênfase estava posta na afirmação das características 
democráticas do sistema institucional, neste o acento parece colocado 
na proteção dos direitos. O sistema de freios e contrapesos fica então 
associado a uma concepção, finalmente, negativa de democracia, que 
procura evitar que se cometam certos erros (as mútuas opressões), antes 
que assegurar a concretização de outros resultados possíveis, benéficos 
para o bem-estar geral.

Essa visão mais estreita, negativa, da democracia expressa bem a 
lógica agonística, de enfrentamento em jogo, que Alexander Hamilton 
resumiu nos debates da Convenção Federal em 18 de junho de 1787. 
Hamilton sustentou então: “Dê todo o poder às maiorias, elas oprimirão 
as minorias. Dê todo o poder às minorias, elas oprimirão as maiorias. 
Portanto, ambas devem ter poder, e poder se defender assim contra (dos 
ataques) da outra”.21 Nas referidas declarações se advertia claramente 
que o valor do sistema político residia na sua capacidade de impedir 

21 FARRAND, Max. The Records of the Federal Convention of 1787. New Haven: Yale University Press, 1937. v. 1, p. 282.
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mútuas opressões, e que todos os esforços institucionais deveriam ser 
colocados, então, em canalizar e conter a guerra social. As palavras de 
Hamilton deixavam claros os problemas que afetavam tal visão sobre 
a democracia – similares aos que acostumam afetar as visões mais 
preocupadas pela proteção de direitos. Não se tratava somente da 
dificuldade para conhecer quais eram as minorias, ou mais precisamente 
os direitos das minorias que mereciam uma proteção especial (a minoria 
dos grandes proprietários, ou a de um grupo étnico objeto de grandes 
prejuízos, podem merecer ambas uma proteção especial, mas, com 
certeza, não uma proteção do mesmo tipo e intensidade). Tratava-se, 
muito em particular, do alto preço que o sistema institucional estava 
disposto a pagar, em termos democráticos, com o objeto de assegurar a 
“trégua armada” na luta entre facções, então em curso. Efetivamente, e 
tal como se depreende das palavras de Hamilton, a possibilidade certa 
que se encontrava para impossibilitar a opressão cruzada requeria dotar 
os grupos em questão – além de seu tamanho, importância ou peso – de 
um poder institucional equivalente.

A resposta de Hamilton era inovadora, à luz da velha tradição 
da “Constituição mista”, que requeria uma divisão de poder capaz de 
dotar os diferentes setores envolvidos – digamos, as partes monárquica, 
aristocrata e democrática da sociedade – de uma cota de poder 
equivalente. A decisão prometia ser efetiva quanto ao objetivo crucial 
de impedir que um dos grupos em jogo arrasara com os direitos ou 
interesses dos demais. Todavia, em termos democráticos, o preço que se 
aceitava pagar resultava sem dúvidas exagerado (avaliando isso ainda 
a partir de visões muito modestas da democracia). Efetivamente, toda 
pessoa interessada em assegurar proteção aos direitos das minorias 
(quaisquer que sejam elas) podem concordar com o valor de contar 
com certos mecanismos de controle e cuidado dos interesses básicos 
dos grupos vulneráveis, capaz de limitar, diante de casos específicos, 
o poder de ação das maiorias. Entretanto, a referida opção é muito 
diferente da que propõe, para tais fins, distribuir o poder de decisão 
democrático entre maiorias e minorias, em proporções relativas 
equivalentes. Nesse último caso, a capacidade das maiorias para tomar 
o controle sobre seus próprios assuntos – essencial ainda em visões 
limitadas de democracia – resulta fundamentalmente diluído, enquanto 
que o poder das minorias resulta exageradamente aumentado. 
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Definitivamente, a expectativa própria do sistema institucional 
criado era a de que os diferentes grupos nos quais ficava dividida a 
sociedade22 se vissem impossibilitados a se oprimir mutuamente, e 
ficaram assim forçados a negociar soluções aceitáveis entre eles para 
o comum, sob o suposto de que a inércia resultaria a pior alternativa 
para todos. Tratava-se de uma solução em parte compreensível – a vista 
dos temores radicais gerados pela crise social, política e econômica 
do momento – mas também de uma solução difícil de digerir, para os 
democratas mais comprometidos da época, levando em consideração 
os pressupostos e princípios nos quais se baseavam.

3.5 Digressão23 1: a lógica agonística (ou de enfrentamento) 
na história: armas e urnas

A lógica agonística (ou de enfrentamento) com a que se pensava 
o sistema institucional era um resultado de anos de reflexão teórica e 
reação política em torno dos graves conflitos econômicos e sociais que 
haviam arrasado os Estados Unidos, logo após a independência, e que 
incluíam as dificuldades econômicas que vieram logo depois da guerra; 
amplos setores da população endividados; grupos de credores ávidos 
de recuperar seu dinheiro; e movimentos sociais e políticos destinados 
a saldar a batalha. Conflitos como os destacados alcançaram seu ponto 
alto, então, com as resistências populares às ações dos juízes que – 
presumia-se – funcionavam como agentes dos interesses dos credores 
demandando o pagamento de dívidas privadas.24 O desencanto social 
com a política dominante se vinculava também, e de modo especial, com 
as câmaras legislativas estaduais, as que se consideravam compostas, 
na sua grande maioria, por indivíduos que respondiam aos interesses 
do setor credor. 

22 No Federalista n.10, por exemplo, Madison falou desses grupos. Sustentou então que: “Os proprietários e os que carecem de bens sempre 

formaram grupos sociais diferentes. Entre credores e devedores existe uma diferença semelhante. Um interesse dos proprietários raízes, outro 

dos fabricantes, outro dos comerciantes, dos grupos endinheirados e outros interesses menores, surgem por necessidade nas nações civilizadas 

e dividem em diferentes classes, as que movem diferentes sentimentos e pontos de vista”.

23 Nota da tradutora: A palavra original em espanhol é “excurso” que em português tem a mesma tradução ou como sinônimo de digressão. 

Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola, o termo significa: “Ação ou efeito de romper o gelo do discurso e de introduzir com ele 

coisas que não tenham aparentemente relação direta com o assunto principal”.

24 JENSEN, Merril. The new nation. The United States during the confederation. New York: Alfrd Knopf, 1967.
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A cidadania, treinada pela então prática de resistência 
frente às práticas e instituições adversas, começou a mostrar seu 
descontentamento, em primeiro lugar, as ordens judiciais que lhes 
prejudicassem, mobilizando-se para impedir diretamente a reunião 
dos tribunais. Desse modo, notavelmente, grupos cidadãos começarão 
a “utilizar contra seus mestres, as doutrinas que eles haviam infundido, 
como ordem para levar adiante a revolução”.25 A decisão de obstruir o 
labor da justiça provocou uma inesperada comoção social. Os setores 
mais acomodados viam a situação como um extremo intolerável da 
vida política, enquanto os setores mais vulneráveis consideravam as 
referidas ações como condição necessária para assegurar a justiça.26

No referido contexto, levantes coletivos como a (assim chamada) 
“rebelião de Shays” (uma mobilização antijudicial liderada pelo 
veterano de guerra Daniel Shays), simbolizaram a crise política da 
época. Apesar de ter sido rapidamente sufocada pelas tropas do general 
Lincoln, a rebelião citada passaria à história como um dos fatos mais 
notáveis do século.27 De fato, as discussões acerca de como reorganizar 
o sistema político, que distinguiram este período, resultaram em boa 
medida motivadas e guiadas pela ideia de evitar novos levantamentos 
como os de Shay28 (NEVINS 1927, YOUNG 1967). Efetivamente, as 
rebeliões armadas antijudiciais encontraram rápida repercussão 
em muitas câmaras legislativas estaduais, que começaram desde 
então a promover normas pró-devedores como as que reclamavam 
os insurretos: emissão de papel moeda, condicionantes de dívidas, 
expropriações etc. Isso ocorreria, às vezes, pela decisão preventiva dos 
legisladores que queriam evitar novos e anunciados levantamentos. 
Em outras ocasiões, as mudanças normativas – e, em particular, as 
emissões de papel moeda exigidas pelo grupo de devedores – foram 
o resultado de mudanças na composição das câmaras legislativas que 
começaram a albergar crescentemente, em suas filas, as representantes 

25 WOOD, Gordon. The Creation of the American Republic 1776-1787. New York: W. W. Norton & Company, 1969. p. 397-398; WOOD, Gordon. A note 

on Mobs in the American Revolution. William and Mary Quarterly, v. XXIII, n. 4, p. 635-642, 1966.

26 Só para ilustrar essa situação, poderíamos dizer que em Hampshire County, entre os anos 1784 e 1786, quase 3000 casos foram apresentados 

à justiça, o que importava um incremento de 262% em relação ao ocorrido no mesmo período de tempo, entre 1772 e 1774. Pior ainda, em 

Worcester, e somente em 1785, contabilizaram-se 4000 dessas demandas.

27 Samuel Ely foi um dos mais notáveis líderes desses movimentos populares. Luke Day alcançou repercussão similar em Northampton, liderando 

uma mobilização de 1500 pessoas. Todavia, Daniel Hays seria quem se converteria em símbolo desses levantamentos contrainstitucionais da 

cidadania, tentando deter a reunião das cortes em Worcester.

28 NEVINS, Allan. The American States during and after the revolution. New York: A. Kelley, 1927; YOUNG, Alfred. The democratic republicans of New 

York, Chapell Hill: The University of North Carolina Press, 1967
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do grupo de devedores. De fato, entre 1785 e 1786, a questão da emissão 
de papel moeda (autorizada pelas câmaras legislativas) converteu-se 
no ponto central dos debates políticos da época. A câmara legislativa 
da Pensilvânia foi a primeira que autorizou emissão de circulação, e ela 
foi seguida pouco tempo depois por outras seis: as câmaras legislativas 
de South Carolina, New York, North Carolina, New Jersey, Georgia e 
Rhode Island.

Vejamos, se os levantamentos armados geraram assombro e 
temor entre a liderança política da época, o fato de que os rebeldes 
pudessem obter o que antes reclamavam com armas, através da força 
das leis, excedia diretamente todos os limites imaginados. Efetivamente, 
e como destaca o grande historiador do período, Gordon Wood, agora 
“era através da mesma força das leis dos estados, e não através da 
anarquia ou da ausência de lei” (como ocorreu com a rebelião de Sheys) 
que os devedores começavam a obter benefícios capazes de aliviar 
sua situação.29 Nos casos mais graves (foi o que aconteceu em Rhode 
Island), as câmaras legislativas se animavam a questionar a autoridade 
dos juízes e se mostravam resistentes aos novos programas políticos 
(pró-devedores) implementados. 

Esses fatos – em geral, a alta permeabilidade do sistema 
institucional existente diante às demandas cidadãs mais fortes – 
estariam chamados a mudar a história institucional americana. Por 
isso mesmo, e desde então, boa parte do novo desenho institucional 
apareceria direcionado a evitar resultados como isso começou a 
acontecer nas diferentes câmaras legislativas estaduais. O sistema 
de freios e contrapesos seria então um produto chave dessa etapa de 
enfretamentos institucional, provocados pela crise social e política da 
época.

3.6 Digressão 2: freios e contrapesos na América Latina, 
uma distorção decisiva sobre o liberalismo do equilíbrio 

Com todos os seus problemas, o modelo dos freios e contrapesos 
continham no seu interior uma série de mecanismos atraentes, que 
buscavam assegurar um mecanismo de equilíbrio no exercício do 

29 WOOD, Gordon, The radicalism of the American Revolution. New York: Alfred Knopf, 1992; WOOD, Gordon, The creation of the American Republic 

1776-1787. New York: W. W. Norton & Company, 1969. p. 405-406.
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poder. Esquema de equilíbrio representado por uma proposta própria 
do liberalismo da época, que teve como principal consigna a de evitar 
os graves males que se associavam com as concepções rivais: a tirania 
e a anarquia. O liberalismo é então apresentado como a única opção 
sensata – uma opção intermediária – entre duas concepções alternativas, 
consideradas propensas aos excessos. Mais precisamente, o mesmo 
se opunha tanto aos excessos de “um” (o rei, caudilho, o Presidente 
autoritário ou todo-poderoso), como aos excessos dos “muitos” (as 
facções, as maiorias, as massas desbocadas, as maiorias sem limites).

Do modo citado, o liberalismo se caracterizava a si mesmo como 
uma visão oposta tanto ao conservadorismo, que era considerado 
favorável à concentração do poder, como ao republicanismo-
rousseauniano, que aparecia ao serviço dos excessos do majoritarismo. 
Na América Latina, a disputa política e constitucional tendeu a seguir 
caminhos semelhantes aos descritos, ainda que exagerados em alguns 
de seus termos fundamentais. Em parte, a ausência de uma estrutura 
institucional de base, capaz de organizar melhor à disputa pública, fez 
com que, na América Latina, os conflitos tendessem a tomar versões 
mais extremas. Em tal sentido, a concentração do poder promovida 
pelos conservadores, durante o século XIX, produziu caudilhos e 
líderes muito predispostos a abusos autoritários; e, ao mesmo tempo, 
as correntes de Jacobina de reação ao autoritarismo também foram 
incentivadas a promover cursos muito extremos de ação. Para grande 
parte da liderança latino-americana, eventos tais como a revolução 
haitiana que culminou em 1804 – a primeira muito cruel revolução 
de escravos – ou excessos e violações da ordem e da propriedade, 
cometidos por massas de desabrigados, tanto na Venezuela (1814) 
como em El Parián, do México, constituíram exemplos claros das 
graves implicações do jacobinismo igualitário na América Latina. Para 
muitos líderes latino-americanos – que, nesse sentido, pareciam seguir 
os ensinamentos madisonianas – tais eventos tinham ratificado o fato 
de que as paixões tendiam a tomar o lugar da razão, especialmente em 
situações em que atuavam as “multidões”. O líder político e militar 
Simon Bolívar, por exemplo, padeceu e criticou ferozmente revoltas 
populares tais como as citadas, que deixou uma marca profunda na sua 
memória política. Ele, como muitos outros, propuseram então organizar 
um sistema institucional diferente capaz de reagir a tais tragédias 
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públicas.30 “As paixões – comentava Bolívar, preocupado – se excitaram 
por todos os estímulos, o fanatismo tem cristalizado as cabeças, e o 
extermínio será o resultado desses elementos desorganizadores”.31

O sustentado por Bolívar seria compartilhado por muitos 
outros líderes e pensadores proeminentes da época. Por exemplo, 
no capítulo 12 de sua obra cumbre, Bases, o notável constitucionalista 
argentino Juan Bautista Alberdi atribuiu a Bolívar a ideia segundo 
a qual “os novos Estados da América antes espanhola precisam de 
reis com o nome dos presidentes”. E o próprio Alberdi, no capítulo 
25 desse mesmo livro – o livro que se tornou o principal marco de 
referência da Convenção Constituinte da Argentina de 1853 – se 
propôs a desviar-se do modelo norte-americano no ponto que se refere 
à organização do Poder Executivo. Sugeriu, então, aproximar-se ao 
modelo conservador que adiantou Juan Egaña e seu filho Mariano, 
para o constitucionalismo chileno e a Constituição de 1823, porque a 
história – disse – “vem demonstrando que é a única solução racional 
em repúblicas que pouco antes eram monarquias”.32 Essa solução 
envolveu a criação de “um presidente constitucional que pode assumir 
as faculdades de um rei no instante em que a anarquia lhe desobedece 
como presidente republicano.” E acrescentou, contradizendo o senso 
comum de boa parte da elite da época, “não vejo por que, em certos 
casos, não possas existir faculdades absolutas para vencer o atraso, 
pobreza, quando acontecem para vencer a desordem, que nada mais 
é que filho daqueles”.33

A proposta de Alberdi, finalmente, apareceu como muito 
própria do pensamento liberal da época, que começava a se destacar 
sob a influência crescente do conservadorismo. Essa mistura liberal
conservador, de fato, converter-se-ia no ponto de repouso do 
pensamento constitucional da América Latina, durante seu período 
fundacional. Os ditos de Alberdi foram, assim, semelhante aos de 
Bolívar, quando, em sua mensagem para o Congresso da Bolívia, 
de 1826, alerta sobre os riscos da “tirania e anarquia”, pediu que o 
Presidente da República atuasse “na nossa Constituição, como o sol, que 

30 É interessante notar a diferença entre o tipo de estratégias institucionais diante da reação aos norte-americanos – câmaras legislativas rebeldes 

–, e o tipo de enfrentamentos sociais que desencadearam a reação na América Latina – em muitos casos, levantamentos sanguinários. 

31 BOSCH, Juan. Bolívar y la guerra social. Santo Domingo: Editorial Alfa y Omega, 1980. p. 127.

32 ALBERDI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Plus Ultra: Buenos Aires, 1981.

33 Idem. 
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firme em seu centro, dá vida ao universo” do sistema institucional.34 A 
ideia foi compartilhada pelos principais constitucionalistas da região, 
marcada por essa mesma ideologia liberalconservadora. O influente 
jurista venezuelano-chileno, Andrés Bello, também se pronunciaria 
a favor de um presidente forte, capaz de agir “como uma barragem 
contra os abundantes movimentos de partido”; e o religioso conservador 
Bartolomé Herrera, no Peru, defenderia a criação de uma autoridade 
para “direcionar as vontades e prescrever o que precisa ser feito ou 
omitido, de acordo com a lei natural”.35 Em suma, em todos os casos, o 
objetivo parecia ser o mesmo, isto é, tendo uma autoridade diferente e 
superior à vontade do povo – vontade habitualmente confusa e guiada 
pela paixão – capaz de impor a ordem em situações em que isso fosse 
necessário.

O fato é  que, por causa das pressões exercidas pelo 
conservadorismo regional, liberalismo latino-americano aceitou 
retocar o modelo constitucional americano (um modelo que, em muitos 
outros aspectos, aceitava ou proclamava a aceitar) de acordo com as 
exigências conservadoras. As principais diferenças impulsionadas pelo 
conservadorismo local foram duas, embora aqui vamos lidar apenas 
com uma delas. A primeira diferença tinha a ver com a defesa de um 
maior papel para a religião, dentro de um quadro constitucional de 
características tipicamente liberais, e que, geralmente propunha a 
criação de um “muro de separação” entre Igreja e Estado. Na América 
Latina, esse muro de separação apareceria claramente rachado no 
mesmo texto constitucional. A outra grande diferença, o que é que 
aqui quero salientar, era a referida aos poderes presidenciais. Outra 
vez, contra o que exigia o dogma liberal, o constitucionalismo latino-
americano abraçava e rejeitava o sistema de freios e contrapesos, 
introduzindo uma substancial – mortal – variação: um desequilíbrio 
parcial a favor do poder presidencial.

Da maneira acima mencionada, os latino-americanos 
desequilibraram o sistema de equilíbrios; colocavam um peso superior 
em um dos pratos da balança dos poderes. Dessa forma, eles ameaçaram 
ferir de morte todo o esquema, ao qual afetava, precisamente, em 
sua principal pretensão. Os males institucionais que se seguiram 

34 BOLÍVAR, Simon. Doctrina del libertador. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 197. p. 231-233.

35 PAZ SOLDÁN, José Pareja, Derecho constitucional peruano. Lima: Librería Studium, 1973. p. 110.
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desde então na região – instabilidade política, abusos de autoridade, 
dependência judicial, turvação do Congresso – mostrou diferentes 
origens, mas, sem dúvida, que aquele pecado original teve muito a ver 
com isso. Na América Latina, os desequilíbrios futuros teriam a ver 
claramente, e também, com aquela primeira decisão de afastar-se do 
modelo de freios e contrapesos que se pretendia aderir. 

3.7 Diálogo no marco de um modelo agonístico  
(de enfrentamentos) 

O sistema de freios e contrapesos, criados no século XVIII, em 
qualquer de suas duas principais versões (na versão mais “puro” dos 
Estados Unidos, ou na versão “desequilibrado” da America-latina) 
apareceram desde então como um sistema pouco favorável à cooperação 
política e ao diálogo. Mais especificamente, o modelo em questão, em 
vez de favorecer à cooperação, procurou conter o enfrentamento; em 
vez de promover o diálogo, procurando canalizar a agressão; antes 
que favorecer a aprendizagem e ajuda mútua, procuraram impedir a 
destruição de uns aos outros. Pelo que foi exemplificado, e tal como 
vimos acima, o sistema idealizado foi pródigo na criação de elementos 
defensivos e ofensivos, em vez de mecanismos para o diálogo: o veto 
presidencial; a possibilidade de eliminar uma norma do sistema, ou 
de conter seus efeitos sobre um caso concreto; bloqueios mútuos entre 
o Presidente e as câmaras; os mecanismos de freio e “esfriamento” 
de cada uma das câmaras sobre a outra; as iniciativas de julgamento 
político cruzadas. Apesar do sesgo,36 agonístico mais que dialógico, que 
caracteriza o sistema de freios e contrapesos, existem muitas tentativas 
de mostrar o sistema de freios e contrapesos como compatível com – 
senão como diretamente favorável – a promoção da discussão pública. 
Nas páginas que seguem e em conformidade com o previsto, iremos 
analisar três grandes tentativas nesse sentido.

36 Nota da tradução: A palavra sesgo, apesar de não ser uma palavra muito utilizada no português foi mantida na tradução pela falta de um 

equivalente que expressasse exatamente o que essa palavra significa. Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola uma das definições de 

sesgo é: erro sistemático em que se pode incorrer quando ao realizar mostras ou ensaios se selecionam ou favorecem uma resposta frente à outra.
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i) O sistema de freios e contrapesos na promoção do diálogo

Diante de tudo, alguns autores vêm se empenhando em mostrar 
de que maneira uma organização institucional com características como 
as examinadas no modelo de freios e contrapesos pode favorecer o 
diálogo público. De acordo com essa visão, o fato de que o poder esteja 
dividido, e que as decisões se devam tomar entre diferentes esferas do 
governo, a partir de mecanismos de checks and balances, ajuda a que as 
iniciativas de normativas se moderem, se ajustem e se enriqueçam com 
pontos de vista diferentes.

Uma maneira de articular essa defesa do sistema de freios 
e contrapesos pode tomar como ponto de partida as virtudes do 
referido sistema como mecanismo para transformar as preferências de 
quem participar dele. De fato, todos os que rejeitamos a ideia de que a 
democracia seja considerada, meramente, como um instrumento para a 
agregação de preferências podemos nos sentir atraídos, em princípio, por 
mecanismos que servem para processálas e modificálas.37 A partir de 
concepções diferentes da democracia podemos coincidir na ideia de que 
o sistema em questão deveria servir para transformar as preferências 
dos envolvidos, antes que para – simplesmente – acumulá-las. A ideia 
é que a preferência de cidadania não deve ser tomada como elementos 
dados e inalteráveis, mas como resultados endógenos de um processo 
em que intervêm, muitas vezes, preconceitos, resignações, injustiças, 
desigualdades injustificadas. Pensemos no caso das reivindicações 
racistas e discriminatórias, desiguais em matéria de gênero, machistas: 
a ideia é que a democracia não está contida somente na soma 
inquestionável dessas demandas, senão que ajude que processemos 
coletivamente essas demandas, confrontando-as com as dos outros. 
Isso, não assumindo que, depois desse intercâmbio, todos vão passar a 
sustentar reivindicações justas, mas sim por uma convicção relacionada 
com o valor da revisão crítica das preferências de cada um – o valor de 
submeter as preferências de todos, qualquer que seja, a um processo 
de “lavagem” crítica.38 Em última análise, sistemas como os de freios e 
contrapesos resultariam atraentes nesse sentido, pela maneira em que 
favoreceriam a transformação e a revisão das preferências de diferentes 
atores.

37 ELSTER, Jon; HYLLAND, Aanund. Foundations of social choice theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

38 GOODIN, Robert. Laundering Preferences. In: ELSTER, Jon; HYLLAND, Aanund. Foundations of social choice theory, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986.
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Por meio de características, como as citadas, nos dizem que 
sistemas como os de freios e contrapesos deveriam ser consideradas 
mais atraentes que suas alternativas majoritárias, que resultaria menos 
sensíveis ao diálogo e mais propensas à imposição, vertiginosa e não 
discutida, de ponto associado com o grupo majoritário (Sunstein, 
1985, 1988, Holmes 1988). De acordo com o constitucionalista Cass 
Sunstein, por exemplo, os “pais fundadores” do sistema constitucional 
norte-americano criaram “um ambicioso sistema de ‘Governo através 
da discussão,’ no qual os resultados seriam alcançados após amplos 
processos de deliberação pública.” Um sistema que não recompensa a 
autoridade ou privilégio, mas os argumentos apresentados e resolvidos 
através de uma discussão geral”.39 Autores como Cass Sunstein, além 
disso, vem associando os sistemas alternativa – basicamente, às opções 
majoritárias – sobre como pensar a democracia – com mecanismos 
de “instruções” e “revogação de mandatos” que, na sua opinião, 
transformariam os representantes em meros “bonecos falantes” de 
seus representados.

Todos esses argumentos, no entanto, são claramente controversos, 
tanto que se referem aos méritos dialógicos do sistema de freios e 
contrapesos como os que são direcionados para criticar os sistemas 
alternativos. Para começar por este último, assinalaria que não há 
nada na natureza de um sistema majoritário que impeça a troca de 
argumentos e mútua correção de posições, principalmente se esse 
sistema majoritário se mostra sensível à opinião pública – opinião 
pública que pode exigir medidas diferentes em momentos diferentes, 
e que pode se conformar por correntes de opinião também diferentes 
e em constante mudança. É verdade que sistemas originais de “estrita 
separação” – penso na Câmara Legislativa da Pensilvânia e Rhode 
Island, após a revolução de independência – foram frequentemente 
acusados de produzir decisões precipitadas e violadoras de direitos. 
Ao mesmo tempo em que se produziam essas críticas, tinha boas 
razões para concluir o contrário. Câmaras Legislativas como a da 
Pensilvânia introduziram novidades impensadas à época, como a de 
abrir a discussão das iniciativas de lei para os cidadãos, antes da sua 
aprovação; e incorporaram mecanismos de transparência e publicidade 
aos seus procedimentos de sanção de leis que também eram inéditos 

39 SUNSTEIN, Cass. Democracy and the problem of free speech. New York: The Free Press, 1993. p. XVI.
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para a época40. Podemos incluir observações semelhantes em torno 
aos deméritos de ferramentas tais como instruções obrigatórias ou a 
revogatória de mandatos. Efetivamente, o fato de que um representante 
seja “obrigado” a votar, digamos, uma lei de aborto, não impede 
que esse mesmo representante não possa impulsionar e colocar em 
discussão várias outras iniciativas, nem – o que é mais importante – 
elimina que essa normativa sobre o aborto não requeira numerosas 
outras discussões, relativas com os tempos, prazos, modos, restrições 
ou condições sobre quando poderia ser permissível o aborto e quando 
não.41

Por outro lado, poderíamos acrescentar que não está claro que 
sistemas do tipo de checks and balances resultem favoráveis ao diálogo 
transparente. Por isso mesmo é conveniente analisar com mais detalhe 
como é que funciona esse processo de idas e voltas, e transformação 
das preferências, nos sistemas de freios e contrapesos, especialmente 
tomando em consideração o tipo de dissonância que normalmente existe 
entre as iniciativas ou “inputs” que o sistema recebe e os “outputs” ou 
resultados que ele gera.

Diante disso, gostaria de salientar que o sistema de freios e 
contrapesos, tal como conhecemos (em qualquer uma das versões 
acima expostas – seja norte-americana ou latino-americana), não nos 
oferece um modelo atraente de processamento das preferências. Com 
efeito, em vez de ajudar a “limpar” de preconceitos e dogmas nossas 
crenças – em vez de apresentar as várias preferências para um processo 
coletivo de revisão crítica – mistura, sobrepõe, remove pela força, certas 
demandas, as corta e as modifica por razões que eventualmente têm a 
ver com “a força do melhor argumento”.

Isso, por um lado, pela preferência que o sistema institucional 
parece dar-lhe para a negociação frente à argumentação.42 Pode ocorrer, 
então, que uma norma sobre segurança pública seja modificada não 
por afetar injustamente a um grupo, ou por não cobrir adequadamente 

40 Thomas Paine, ideólogo da Constituição de Pensilvânia de 1776, consciente das críticas de que era objeto sua proposta constitucional, ofereceu 

dividir o poder executivo unicameral em dois corpos, por sorteio, frente à sanção de cada lei, para enfatizar duas coisas: primeiro, a abertura de 

seu sistema constitucional até os mecanismos de “esfriamento legislativo,” e segundo, sua crítica à possibilidade de que o referido “esfriamento” 

implicaria, em realidade, a substituição ou distorção da vontade cidadã, através da presença de órgãos compostos pelos grandes proprietários 

ou outro setor corporativo (PAINE, Thomas. The Tomas Paine Reader. Londres: Penguin Books, 1987; GARGARELLA, Roberto. Latin American 

constitutionalism. Oxford: Oxford University Press, 2013).

41 SUNSTEIN, Cass. The partial constitution, Cambridge: Harvard University Press, 1993.

42 ELSTER, Jon. Arguing and bargaining in the Federal Convention and the Assemblée Constituante. Working Paper. Chicago: University of Chicago, 

August 1991.
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certas garantias, mas sim como adereço de negociação em uma 
disputa sobre a obra pública. Mecanismo geral de processamento e 
“transformação” das preferências parece mostrar-se, de fato, menos 
sensível à argumentação que a troca de favores e o jogo de interesses. 
Esse tipo de circunstâncias, de fato, favoreceu conhecidas críticas ao 
sistema – tais como as de Carl Schmitt – baseadas, precisamente, na 
falta de transparência e ausência de diálogo que o caracteriza, ou em 
seu caráter sensível às reclamações dos grupos de interesse.43

Na verdade, a situação real que oferecem nossas democracias é 
ainda menos atraente do que Nino descreve. Acontece que, como sugiro 
mais acima, nosso sistema não só se alimenta de “inputs” diversos, 
chegados em vários momentos e vindos de funcionários públicos com 
diferentes legitimidades também. Nosso sistema absorve inúmeras 
razões não públicas, provenientes – por conta – de demandas políticas 
pouco visíveis, impulsionadas por lobistas de diferentes tipos; ou 
reclamações extorsivas que exigem apoiar ou rejeitar um determinado 
projeto de lei, não pelo seu conteúdo intrínseco ou apoiado em razões 
de interesse públicos, mas em troca de votos ou recursos destinados a 
apoiar projetos de natureza diferente. O ponto é, definitivamente, que 
o processo de trocas e de “transformação de preferências” que propõe 
o sistema de freios e contrapesos não resulta particularmente atraente 
a partir de uma ótica deliberativa: a justaposição de opiniões – a soma 
de retalhos ou “patchwork” – tem pouco a ver, na verdade, com um 
processo, ainda frágil, ainda imperfeito, de intercâmbio de razões.

(ii) A revisão judicial como atividade dialógica

Nesta segunda seção, quero referir-me a uma série de estudos 
que busca mostrar como é que o exercício do controle judicial de 
constitucionalidade pode ser melhor entendido como uma prática 
conversacional, que inclui um diálogo entre o poder judiciário e as 
políticas de governo, e que se estende, eventualmente, para o resto da 
sociedade.

43 SCHMITT, Cass. The crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge: The MITT Press, 1992.
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Para examinar essa aproximação do tema, concentrar-me-ei 
no trabalho de Alexander Bickel – principalmente, em seu famoso 
livro The Least Dangerous Branch – e em um dos mais desenvolvidos 
e empiricamente articulados que houve em nosso tempo. Penso, em 
particular, nos escritos do Professor Barry Friedman, que constituem 
uma das melhores reivindicações constitucionais do diálogo judicial, 
e que tomarei como o foco principal da minha atenção.44 45

Para começar, destacaria que todo desenvolvimento intelectual 
de Bickel pode ser considerado muito marcado pelo seu trabalho 
como clerck do juiz Félix Frankfurter. A partir disso, Bickel retomou 
suas preocupações pelas tensões democráticas entre o trabalho dos 
juízes e a responsabilidade dos legisladores e políticos. Conservador 
ao examinar a função judicial, Bickel se mostrava preocupado frente 
ao tipo de ativismo que estava ocorrendo nas Cortes, como a presidida 
pelo Justice Earl Warren, e que culminara com decisões como Brown vs. 
Board of Education. Bickel imaginava um papel diferente para os juízes, 
mais modesto, dentro do sistema democrático, em que eles atuariam 
como estadistas liderando prudentemente o diálogo com outras esferas 
do poder sobre as grandes controvérsias públicas.46 Mesmo assim, 
muitas vezes colocando em jogo suas “virtudes passivas”, e muitas 
vezes tratando de “desentranhar propostas” em um “colóquio socrático 
com as outras instituições de governo e com a sociedade como um todo, 
em relação à necessidade de adotar essa ou outra decisão ou esse ou 
outro compromisso”.47

Friedman, segundo entendo, vem retomando e levando mais 
longe a análise bickeliana, para terminar oferecendo um exame 
detalhado do funcionamento atual do sistema de freios e contrapesos, 
enfocado nas interações dialógicas entre a justiça e apolítica. De acordo 
com Friedman, o referido exame nos permite reconhecer o tipo de 
diálogo que se pode dar e de fato se dá, dentro do sistema institucional 
onde os tribunais, especialmente os superiores, podem ter um papel 
fundamental, como coordenadores e promotores do referido diálogo.48

44 FRIEDMAN, Barry. Dialogue and judicial review. Michigan Law Review, v. 91, n. 4, p. 577-682, 1993; FRIEDMAN, Barry. The will of the people. New 

York: Farrar, Straus and Giroux, 2010

45 O próprio Friedman examina com detalhe o trabalho de Bickel, em relação com a essência do seu próprio trabalho, por exemplo, disponível em: 

<http://www.scotusblog.com/2012/08/onlinealexanderbickelsymposiumlearningaboutthesupremecourt/>. 

46 Ver, por exemplo, Kronman 1985, disponível em <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2063&context=fss_papers>. 

47 BICKEL, Alexander. The least dangerous branch. New Haven: Yale University Press, 1967. p. 70-71; 206; 240.

48 Em um sentido similar: BALKIN, Jack. Living originalism. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
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Friedman apresenta um trabalho empírico interessante, por 
meio do qual procura demonstrar a efetiva existência de um diálogo 
institucional que chega a abranger toda a sociedade. Para ele, “o 
controle de constitucionalidade49 é, de modo significativo, muito mais 
interativo e interdependente (das outras esferas do poder) que o que 
habitualmente se considera. A Constituição não é interpretada pelos 
juízes que estão por cima, que impõem sua vontade ao povo. Pelo 
contrário, a interpretação constitucional é uma discussão elaborada 
entre os juízes e o corpo político”.50

Em um dos seus textos mais relevantes sobre a questão, Barry 
ilustra sua postura com uma história curta, vibrante, que viria a 
representar de que modo se tende a dar o diálogo coletivo em matéria 
de interpretação constitucional. Comenta então: “A Corte dita sua 
decisão... Algumas pessoas estão de acordo com a Corte, outras estão 
indignadas... Artigos são escritos... Novas demandas apresentadas… 
O ciclo de ação atrai a atenção da mídia... As pessoas começam a 
tomar partido... Desata-se uma campanha política… Os candidatos 
são eleitos… Novos juízes são eleitos... Novos juízes são nomeados... 
A Corte Suprema finalmente “escuta” o povo... A Constituição é 
reinterpretada, e seu significado muda”.51, 52

Há muito o que dizer sobre as posições de autores como Bickel 
ou Friedman, mas aqui só farei referência a poucas questões, que são 
as mais pertinentes para nossa discussão atual sobre o diálogo em 
matéria de Constituição.53 Minhas objeções podem ser sintetizadas em 
uma linha: considero que a apresentação de Friedman não considera as 
limitações estruturais que obstaculizam o desenvolvimento do diálogo 
judicial, e que nos sugerem não utilizar a noção de “diálogo” para 
escrever a prática que descreve. 

49 Nota técnica: o autor utiliza originalmente o termo judicial “revisón judicial”, inspirado na expressão em inglês, judicial review, que designa o 

controle de constitucionalidade com base no modelo norte-americano. Optou-se, em que pesem as diferenças e nuances entre os termos, por 

traduzir livremente a expressão para o leitor brasileiro sempre como “controle de constitucionalidade”.

50 FRIEDMAN, Barry. Dialogue and judicial review. Michigan Law Review, v. 91, n. 4, p. 653, 1993.

51 Ibidem, p. 656-657.

52 Existe um vínculo óbvio e interessante entre o trabalho de B. Friedman e o de autores inscritos no “constitucionalismo democrático” como 

Robert Post e Reva Siegel. Como Friedman, Post e Siegel se interessam por mostrar as relações que de fato se dão (e por isso, tais autores 

valorizam e promovem) entre a ação da justiça e a sociedade civil – eles se centram em particular nas relações que aparecem entre o poder 

judiciário e movimentos sociais como os orientados na defesa dos grupos raciais mais perseguidos, dos movimentos feministas que defendem 

reivindicações em matéria de gênero (i.e., POST, Robert; SIEGEL, Reva. Roe Rage: democratic constitutionalism and Backlash. Harvard Civil 

Rights-Civil Liberties Law Review, v. 42, p. 373, 2007; SIEGEL, Reva. Equality talk: antisubordination and anticlassification values in constitutional 

Struggles over Brown. Harvard Law Review, v. 117, p. 1470, 2004.). Agradeço a Ramiro Álvarez Ugarte por este comentário.

53 GARGARELLA, Roberto. Acerca de Barry Friedman y el control judicial de constitucionalidade. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 

Noviembre, p. 55-65, 2005.
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Diante disso, corresponderia fazer uma pergunta sobre quem 
discute, a partir de que posição, e sobre o quê. Nesse sentido, seria 
conveniente dizer que é difícil chamar “diálogo democrático” a 
um diálogo cujos participantes se encontram situados em posições 
desiguais. Certamente, é possível dizer que tanto a Corte como o público 
participam, de alguma maneira, em um “diálogo” que se desenvolveu 
ao decorrer do tempo, em torno de temas de máxima relevância pública. 
Entretanto, o fato é que uma das partes desse diálogo grita, se queixa, 
escreve nos jornais, e litiga... enquanto a outra simplesmente decide. 
Como diria Jeremy Waldron, existe algo ofensivo nessa situação, para 
qualquer democrata que se preze.54 O diálogo pode seguir e seguir, mas 
as posições desiguais permanecem: uma parte se queixa e a outra parte 
é a que resolve como tratar essa queixa. O diálogo do caso pode ser 
comparado a um contexto de uma família controlada por um autoritário 
pater familiae. A família inteira pode, ocasionalmente, se envolver em 
uma discussão, mas o faz habitualmente sabendo que o que seus 
membros têm para decidir não importa muito: a decisão final (decisão 
que vai afetá-los primária e diretamente) vai depender basicamente 
da vontade mais ou menos discricionária do chefe de família, que será 
quem em última instância define se vai levar em consideração ou não 
as reclamações de seus parentes.

Em segundo lugar, o fato anterior – o fato de que os participantes 
no diálogo partam de posições tão marcadamente desiguais – agrava 
a consequência do status social diferente que em geral os participantes 
têm. Os juízes – e particularmente os Juízes da Suprema Corte – tendem 
a ser selecionados entre os setores mais pudentes das sociedades (os 
mais ricos, os que tiveram acesso a uma melhor educação), enquanto 
muitos indivíduos envolvidos nos litígios provêm de setores sociais 
mais baixos. A combinação dessas diferenças de poder e status tendem 
a criar dificuldades muito fortes nas instâncias de diálogo. Um exemplo 
pode ajudar a reconhecer minha reclamação. Recentemente, tive 
a oportunidade de seguir as audiências públicas organizadas pela 
Suprema Corte Argentina com o objetivo de discutir com representantes 
das comunidades indígenas a exploração do lítio em seus territórios. 
Tais audiências resultaram muito problemáticas por muitas razões, 
ainda que aqui me limitarei a fazer referência a somente um tema 
relacionado a elas: os juízes se envolveram em tais discussões a partir 

54 WALDRON, Jeremy. A rights-based critique of constitutional rights. Oxford Journal of Legal Studies, v. 13, n. 1, p. 18-51, 1993.
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de uma posição de distanciamento e falta de empatia que resultava 
surpreendente para todos os que se encontravam presentes. Certamente, 
qualquer pessoa pode escrever essa história como uma mera anedota. 
Todavia, insistiria destacar que essa anedota foi o resultado de certos 
fatos estruturais que ainda continuam caracterizando nossa organização 
institucional.55

Em terceiro lugar. Encontra-se a transformação endógena de 
preferências. O ponto seria o seguinte: a (habitualmente conservadora) 
Suprema Corte não só é uma voz importante no diálogo coletivo, se não 
uma que molda decisivamente os pontos de vista dos demais. Se esse 
tipo de resultados (digamos, a resignação de muitos dos que direta ou 
potencialmente afetados pela decisão) se vinculara, exclusivamente, 
com autoridade moral superior do Tribunal, a questão não resultaria 
problemática. No entanto, tem muito a ver com a posição autoritária 
do Tribunal: todos sabemos que é extremamente difícil reverter uma 
decisão do tribunal superior (razão pela qual tendemos a dizer que tais 
tribunais são a “última palavra” institucional).

Em quarto lugar, encontra-se a questão do tempo. Como eu 
entendo, uma sociedade democrática tem o direito de receber a devida 
atenção às suas reivindicações, sem a demora geralmente imposta 
por uma Corte que, por razões boas ou ruins, tende a ser (em sentido 
amplo do termo) conservadora em seus pronunciamentos. O fato é, no 
entanto, que a Corte não muda habitualmente suas próprias decisões, 
e que nas raras ocasiões em que ela faz, demora muito tempo a fazê
lo. Pensemos, por exemplo, na mudança de posição que assumiu a 
Corte desde a sua decisão em Bowers v. Hardwick 478 U.S.186, 1986 
(criminalizando a homossexualidade) até Lawrence v. Texas 539 U.S. 
558, 2003 (invalidando as leis de sodomia). A mudança demorou 20 
anos adicionais de humilhação propiciada pelo Estado a uma parte 
importante da população.

Em quinto lugar, o diálogo coletivo vibrante apresentado 
na história de Friedman pode representar uma atraente descrição 
de poucos casos, e excepcionalmente, casos judiciais. Na verdade, 
não é nenhuma coincidência que o exemplo que escolhe Friedman 
para dar substância a sua história tem a ver com o caso do aborto. 
Lamentavelmente, no entanto, o que aconteceu no caso de aborto – 

55 É possível encontrar uma crônica de tais audiências, por exemplo, na página do Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, disponível 

em: <http://odhpi.org/2012/03/cortesupremamineriaypueblosindigenas/>.
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uma questão particularmente espinhosa e saliente da discussão pública 
– é completamente excepcional. A história do direito é composta 
principalmente de pequenas histórias, diariamente referidas a injustiças 
invisíveis, sofridas por grupos e indivíduos cujas histórias não atingem 
as arenas informais descritas na excitante pintura apresentado por 
Friedman sobre a justiça dialógica.

De modo adicional, encontra-se o fato de que a arena democrática 
se vê severamente afetada pela influência do dinheiro na política e nos 
meios de comunicação. Dado os níveis de desigualdade injusta que 
caracterizam as sociedades democráticas, a influência do dinheiro 
implica que as vozes de várias pessoas não são ouvidas na prática, 
enquanto as vozes de uns poucos beneficiados são amplificadas, 
extraordinariamente, por razões que são alheias as suas capacidades, 
as suas habilidades para comunicar-se ou a importância da mensagem 
que tenham para transmitir. Resumindo: não temos boas razões para 
descansar nessas arenas democráticas, tais como hoje se encontram 
organizadas e moldadas.

Finalmente, o problema com o qual estamos lidando não 
desaparece uma vez que reconhecemos a existência de canais informais 
de comunicação entre a população e as autoridades públicas, ou depois 
de verificar que as opiniões dos juízes e cidadãos tendem a convergir 
após um número de anos.56 O problema, tal como colocou famosamente 
Alexander Bickel, é o que nos afeta a todos, no “aqui e agora”: o que 
é que pode fazer o povo à luz de uma decisão pública que considera 
profundamente errada, e o que é que se pode fazer a favor de outro 
que se considera imperioso adotar.57

(iii) Sobre o valor das novas iniciativas dialógicas 

Começamos este trabalho dando conta da existência de uma 
diversidade de novidades institucionais, pelas quais o constitucionalismo 
do nosso tempo reconhecia e buscava dar resposta aos problemas 
tradicionais na disciplina. Os problemas conhecidos (problemas muitas 
vezes negados) tinham a ver com o caráter contramajoritário da justiça; 
a legitimidade mais fraca dessa em relação aos órgãos políticos; ou o 

56 FRIEDMAN, Barry. Dialogue and judicial review. Michigan Law Review, v. 91, n. 4, p. 577, 1993.

57 BICKEL, Alexander. The least dangerous branch. New Haven: Yale University Press, 1967.



68 JOSÉ RIBAS VIEIRA, MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO, SIDDHARTA LEGALE (COORDS.)
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E DIREITO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL

compromisso de garantir que, numa sociedade democrática, as decisões 
mais importantes permanecem nas mãos da própria Comunidade. 
O tipo de soluções que o novo constitucionalismo idealizou, diante 
desses problemas, tinha a ver com a adoção de mecanismos dialógicos 
de diferentes tipos; a promoção de um papel mais importante para os 
órgãos políticos; e, no melhor dos casos, mais espaço para a consulta 
aos próprios afetados. Iniciativas como as cotadas resultam em todos 
os casos interessante e nos falam de formas de relação entre os poderes 
– em particular, formas de intervenção judicial – que se mostram 
possíveis; valiosas em termos da proteção dos direitos e acima de tudo, 
justificadas, a partir de uma posição preocupada particularmente pela 
legitimidade democrática do processo de tomada de decisões. Por isso 
mesmo, faz sentido celebrar a chegada das mesmas, e promover a sua 
difusão e proliferação. 

O problema com essas medidas inovadoras, é que, enquadradas 
na velha estrutura – totalmente ou quase totalmente imutável – dos 
controles e equilíbrios, elas tendem a frustrar-se pouco a pouco ou 
terem limitados seus efeitos, devido a aspectos do sistema que são 
intocáveis e agonísticos; ficam como experiências mais ou menos 
isoladas, ocasionalmente promovidas por alguns funcionários (bem 
intencionados ou desejosos de tirar um problema das costas); ou nos 
referimos a novas práticas institucionais interessantes, mas que não 
podem ser descritas claramente como práticas de diálogo.

Parte da origem de problemas como os mencionados pode ser 
vinculado ao peso reacionário das velhas estruturas institucionais sobre 
as novas práticas. Este problema tem sido particularmente notável e 
visível na área dos direitos indígenas. A esse respeito, a obrigação de 
consulta com os povos afetados terminou resultando muitas vezes 
minada ou desnaturado pelas forças dominantes, institucionalmente 
bem estabelecidas. Em algumas ocasiões as consultas devidas 
diretamente não foram realizadas; em outras foram realizadas de uma 
maneira completamente desprovida de sentido (consultando de modos 
informais e superficiais as populações em situação de vulnerabilidade); 
e em outras, encontraram as vias para acabar ou diluir a oposição 
indígena manifestada na consulta.

Considere, por exemplo, no exemplo da Colômbia e os quinze 
anos de contínua disputa ligados ao direito de consulta exigida pelo povo 
u’wa, em relação a um projeto de extração de petróleo; ou a disputa mais 
recente surgiu no Peru, 2009, em torno de novos projetos de mineração, 
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que afetavam os indígenas amazônicos que não foram consultados de 
forma direta, apesar da maneira em que tais iniciativas prejudicavam 
seus direitos.58 Ou lembre-se o testemunho de James Anaya, relator 
especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, apontando que 
a maioria dos problemas que vêm a sua atenção se referem “a falta de 
consulta adequada aos povos indígenas, em particular sobre as decisões 
relacionadas com projetos de desenvolvimento ou projetos de extração 
industrial dos recursos naturais em seus territórios”.59 Problemas como 
os citados vem alcançando uma relevância tal que muitas comunidades 
indígenas vêm adotando, diretamente, por dar as costas ou rejeitar as 
propostas de consulta, convencidos da inutilidade das mesmas, ou de 
seu caráter finalmente manipulador.

Se prestarmos atenção, agora, para as várias formas do modelo 
da Commonwealth, nos encontramos em geral com práticas renovadas 
e atraentes, mas isso não é fácil de classificar como prática dialógica, 
no sentido estrito. Diante disso, poderíamos dizer que, ainda dentro 
dos defensores do novo sistema como um sistema “dialógico”, existem 
dúvidas no que se refere à possibilidade de considerar como situações 
de diálogo algumas das instâncias então abertas, com respeito à 
importância efetiva dos casos mais claros. Como destaca A. Petter, 
“teóricos do diálogo (tenderam a) exagerar a influência das câmaras 
legislativas respondendo às decisões judiciais... nem todas as respostas 
legislativas podem ser consideradas instâncias de diálogo genuíno, e 
muitas podem ser melhor caracterizados como reflexões sobre, mas 
que como resposta às normas judiciais”.60 Da mesma forma, Christine 
Bateup vem questionando o fato de que alguns pesquisadores incluam o 
que são “simples rejeições a leis impugnadas e emendas legislativas que 
incorporam meramente algumas sugestões dos juízes como exemplos 
de respostas legislativas Dialógicas”.61 De forma ainda mais relevante, 
Bateup considerou “difícil de descrever a situações de “simples 
aceitação” (por parte da câmara legislativa) como evidência de um 
diálogo real e interativo entre iguais”. Para ela, “este tipo de respostas 
parecem mais próprios da aquiescência legislativa... com as decisões 

58 RODRÍGUEZ GARAVITO, Cesar; RODRÍGUEZ, Diana. Justicia desplazada. Cómo la Corte Constitucional transform el desplazamiento forzado en 

Colombia. Bogotá: Uniandes, 2010

59 <http://unsr.jamesanaya.org/statements/eldeberestataldeconsultaalospueblosindigenasdentrodelderechointernacional> 

60 PETTER, Andrew. Twenty years of charter justification: from liberal legalism to dubious dialogue. UNB Law Journal, n. 52, 2003, p. 8. 

61 BATEUP, Christine A. Expanding the conversation: american and canadian experiences of constitutional dialogue in comparative perspective. 

21 Temp. Int´l L. J. 1, 2011



70 JOSÉ RIBAS VIEIRA, MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO, SIDDHARTA LEGALE (COORDS.)
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E DIREITO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL

judiciais”.62 De acordo com a autora citada, críticas como as referidas, 
são comuns entre os analistas da matéria, “põe em questão a utilidade 
do conceito de diálogo entre diferentes esferas do poder”.63 64 A partir 
do ideal regulatório da democracia deliberativa, não necessitamos 
dizer que os “diálogos” que se descrevem não são tão perfeitos como 
os que poderiam requerer o ideal na sua forma mais completa. Muito 
pelo contrário, destacaria que tais “diálogos” se parecem muito pouco 
ao que o ideal em questão qualificaria como tal.

De maneira ainda mais relevante, e em consonância com o que 
defendemos ao longo deste trabalho desde o começo, é difícil considerar 
como diálogo uma situação onde diferentes partes não se encontram 
em uma posição de igualdade, mas que uma delas aparece, de fato, 
localizada em um lugar de dominação. Neste contexto, e referindo-
se a Carta de Direitos canadense, r. Petter salientou que “os teóricos 
do diálogo desdenharam a posição privilegiada que os tribunais 
ocupam nos diálogos sobre a carta”.65 Ele também se refere os estudos 
empíricos que já deixou claro “o tipo de relação hierárquica entre 
o Poder Judiciário e o Poder Legislativo nos casos em que a teoria 
do diálogo se propunha a refutar”.66 Em um sentido similar, Roach 
também reconhece os riscos de que o diálogo degenere em situações 
de “monólogo ou supremacia judicial”.67 Quando levamos em conta 
a relação hierárquica que pode existir, de fato, entre as instituições 
políticas e judiciais, voltamos a reconhecer o tipo de problemas que já 
examinamos, ao estudar o sistema americano de controle judicial, na 
interpretação defendida por Bickel ou Friedman (pelo qual, refirome 
para renovar minha crítica a este respeito).

62 Idem. Ver também: HOGG, Peter; BUSHELL, Allison, WRIGHT, Wade. Charter dialogue revisited, or much ado about metaphors. Osgoode Hall 

Law Jounal, v. 45, n. 1, 2007.

63 Ibidem, p. 12

64 Por outro lado, vários autores vêm questionando os melhores estudos empíricos apresentados no Canadá, em relação com esse tema, mostrando 

que eles tendiam a classificar como instancias dialógicas alguns casos que dificilmente poderiam ser considerados como tais. Ver, por exemplo, 

os trabalhos de Christopher Manfredi y James Kelly reexaminando os dados apresentados como exemplos de diálogo judiciais judicial, em 

alguns dos estudos mais influentes na área como os de Hogg and Bushell. Em sua conclusão, Manfredi y Kelly afirmaram que “o diálogo é muito 

mais complexo, e muito menos estendido que o reportado em Hogg y Bushell” (Manfredi & Kelly 1999, 52425). De modo similar C. Bateup se 

referiu aos baixos estándares utilizados por Hogg y Bushell para testar o alcance das interações dialógicas, que ficaram concentrados em casos 

onde houve “algum tipo de ação por parte do corpo legislativo competente” (BATEUP, Christine A. Expanding the Conversation: American and 

Canadian Experiences of Constitutional Dialogue in Comparative Perspective. 21 Temp. Int´l L. J. 1, 2011, p. 12).

65 PETTER, Andrew. Twenty years of charter justification: from liberal legalism to dubious dialogue. UNB Law Journal, v. 52, p. 11, 2003.

66 Ibidem. Ver também: CAMERON, Jamie. Dialogue and hierarchy in charter interpretation: a comment on R. v. Mills. Alta. L. Rev, 1051, 2011.

67 ROACH, Kent. Dialogic judicial review and its critics. Supreme Court Law Review, v. 23, p. 75-76, 2004.
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Seja pela “posição privilegiada” dos tribunais, ou o domínio das 
velhas estruturas, os exemplos latino-americanos referidos acima não 
diferem grandemente daqueles que aparecem no mundo anglo-saxão. 
Neles também se pode advertir de que maneira, as celebradas, atraentes 
e interessantes instâncias do diálogo judicial resultaram finalmente 
freadas, desativadas ou distorcidas por dilações ou vícios ligados à 
prática tradicional. As valiosas audiências públicas convocadas pela 
justiça, na saúde, no Brasil; ou em relação à mídia lei na Argentina, 
terminaram desembocando em instancias típicas de decisionismo 
judicial, ainda que abertas, previamente, ao reconhecimento de vozes 
antes não escutadas. Nos casos mais ríspidos e mais incômodos para 
os velhos poderes, as instâncias de diálogo acabaram sendo abortadas 
quase antes de começar, como ocorreu na Colômbia, em matéria 
de reorganização carcerária. Em outras ocasiões, como ocorreu na 
Argentina, no caso de ajustes de aposentadoria, a decisão da Corte – 
orientada a iniciar um diálogo com o poder político, ao invés de impor 
uma decisão – terminou com reiteradas desatenções ao diálogo, por 
parte dos poderes interpelados (Badaró).68 Finalmente, e que certamente 
tem sido o principal problema destas medidas dialógicas, é que elas 
ficaram muito apegadas à decisão discricionária do poder judiciário. 
Na atualidade, portanto, não se pode dizer que as Cortes de Colômbia, 
Argentina ou Brasil são Cortes “dialógicas”. Mais precisamente, trata-se 
de Cortes que eventualmente – e sem noticiar-nos quando, em quais 
casos, e por que razões – utilizam ferramentas dialógicas.69

3.8 Um problema em comum: diálogo entre elites 

Chegando a esse ponto, gostaria de referir-me a uma questão 
que é uma das mais cruciais em toda essa análise e que tem a ver com a 
ausência efetiva das maiorias e minorias desfavorecidas, em instâncias 
de diálogo imaginado ou sugerido, descritas nas páginas anteriores.

68 Falhos: 330:4866.

69 A literatura analisando os alcances, virtudes e limites desses processos é numerosa, e aqui não posso mensurá-la. Ver, por exemplo, 

RODRÍGUEZ-GARAVITO, Cesar; ARENAS, Luis Carlos. The Struggle of the U’wa People in Colombia. In C, 2005; RODRÍGUEZ-GARAVITO, 

Cesar. Beyond the courtroom: the impact of judicial activism on socioeconomic rights in Latin America. Texas Law Review, v. 89, n. 7, 1669-1698, 

2011; PUGA, Mariela. Litigio y cambio estructural en Argentina y Colombia, Buenos Aires: Clacso; Bergallo, 2012. P.,“Justicia y Experimentalismo: 

La Función Remedial del Poder Judicial en el Litigio de Derecho Público en Argentina” en Publicación del Seminario, Buenos Aires: Editorial del 

Puerto, 2005; MAURINO, Gustavo. Consideraciones teóricas en torno al litigio estratégico. In: ADC, El litigio estratégico como herramienta para la 

exigibilidad del derecho a la educación. Posibilidades y Obstáculos, Buenos Aires, 2008.
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Efetivamente, um dos problemas mais importantes que podem 
ser associados com os mecanismos “dialógicos” de que fala a literatura 
refere-se ao pouco espaço que esses mecanismos reservam para uma 
participação ativa dos cidadãos. Essa ausência é especialmente notável 
em algumas das instâncias de diálogo mais celebradas pela literatura, 
e destinadas a recuperar um lugar central para o poder legislativo, nos 
processos de tomada de decisões também marcada pela presença de 
poderes judiciais muito ativos e poderes executivos muito poderosos.

Como já vimos, a vindicação do papel do Legislativo representa, 
talvez, a nota mais destacada dos arranjos institucionais e discussões 
doutrinárias como aqueles que apareceram no Canadá, em torno 
a notwithstanding clause. O mesmo pode ser dito dos demais 
desenvolvimentos que tiveram lugar no “modelo Commonwealth de 
constitucionalismo,” que optaram por formas frágeis de controle de 
constitucionalidade. Além disso, a recuperação do valor do debate 
legislativo – a partir, inclusive, de uma “descrição rosa” – da vida 
parlamentar, constitui o aspecto mais notável de boa parte da obra de 
Waldron referida, justamente na “dignidade da legislação”.70 Parte do 
trabalho realizado pelos mestres do “constitucionalismo popular”71 se 
dirigiu, também, a criticar a apropriação judicial da “última palavra” 
institucional, em detrimento do legislativo. Em síntese, boa parte da 
vida efetiva do constitucionalismo dialógico é centrada na afirmação 
dos poderes do legislativo, opacados nos últimos (longos) tempos, a 
partir de uma prática sempre hostil às instâncias legislativas.

Agora esta renovada celebração do papel do legislativo resulta 
chamativa, quando advertimos a distância que nossas democracias 
garantem entre todos os funcionários públicos (se trata de membros 
do Poder Judiciário ou, ainda, dos poderes políticos) e a cidadania – 
distância que as recentes ondas de manifestações massivas (no Oriente 
ou Ocidente) só confirmam. A referida distância, que aqui simplesmente 
vou tomar como dada, não nos refere a uma “degeneração progressiva” 
do sistema institucional, senão a resultados previsíveis, em boa medida, 
buscados do referido sistema,72 por isso as eleições indiretas; os 
mandatos longos; a permanência do voto como única instância efetiva 
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do controle popular sobre o poder; a permeabilidade da política ao 
dinheiro; o entendimento da representação como “independência” ou 
“separação” entre os representantes e o povo; a falta de fóruns públicos 
igualitários para a discussão de políticas, etc. Os argumentos para tal 
desenho institucional, como sabemos, eram variados e partiam desde 
a necessidade de permitir um debate sem pressão (o argumento de 
Edmund Burke), até a facilidade com que as “paixões” tomavam o 
lugar da “razão”, nos debates massivos (o argumento de Madison).

Como não tenho espaço para desenvolver uma crítica do sistema 
político baseado na “distância” e “separação” com o povo, aqui só vou 
dizer o seguinte, presumindo o fato dessa distância:73 na medida em 
que as minorias menos favorecidas continuam tendo problemas para 
influenciar a política, e em geral as maiorias populares têm pouco ou 
nenhum acesso efetivo e significativo a seus representantes políticos, 
então, é difícil traduzir a recuperação de um lugar mais central para 
o poder legislativo como uma recuperação no lugar de “o povo” na 
política. Com certeza, do ponto de vista democrático (somente) temos 
razões para acompanhar o desenvolvimento, como os mencionados, 
que voltam a “recolocar” o legislativo em um lugar de importância, vis 
a vis o judiciário. No entanto, do ponto de vista dos ideais igualitários 
de uma democracia deliberativa, tais desenvolvimentos estão ainda 
nos deixando em uma situação de desolação: enquanto as mudanças 
não sejam de outra forma, podemos dizer, a política vai continuar 
sendo assunto de outros. Em outras palavras, a política continuará 
sendo pouco guiada pelas necessidades, prioridades e interpretações 
particulares da coisa pública, que possa ter a cidadania.

Nesse sentido, o surgimento de instâncias tais como “processos 
de consulta” em assuntos que afetam as comunidades indígenas; ou 
“audiências públicas” realizada no âmbito judicial (ou legislativo) 
representam, sem dúvida, boas notícias. Ali mora a promessa de 
um processo de tomada de decisão mais genuinamente vinculado 
às expectativas cidadãs. Apesar disso, e como sabemos, todas essas 
novidades têm aparecido “golpeadas” na prática concreta. Isso, 
seja porque o poder político ocupouse de dificultar ou prejudicar a 
importância de tais eventos; seja porque o poder político e judicial 

73 MANIN, Bernard. The principles of representative government. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
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continuam reservando a autoridade plena e final da decisão, frente 
a eles.74 Os debates, então, aparecem na medida em que a vontade 
discricionária das autoridades assim indicarem; e o peso de tais 
intervenções cidadãs permanece absolutamente dependente – outra 
vez – da referida vontade discricionária. Ao longo deste trabalho, 
interessei-me em deixar claro por que é que esse tipo de resultados, 
ligado à prática efetiva dos sistemas de “freios e contrapesos” não pode 
ser visto como aleatório ou simplesmente desacertados, mas como 
resultados esperados, próprios, do referido regime institucional.

3.9 Conclusões

Neste trabalho, defendi o valor de um sistema constitucional 
baseado no diálogo democrático, em contraste com um baseado na 
ideia dos freios e contrapesos. Meu interesse foi vincular ambas noções 
para destacar, acima de tudo, que o sistema institucional dominante, 
baseado na lógica dos freios e contrapesos, não serve bem (mas bem 
cria obstáculos) aos desenvolvimentos de uma prática apropriada de 
um diálogo constitucional.

Segundo o que afirmei nas páginas anteriores, o sistema dos 
freios e contrapesos, surgido a partir de uma história de confrontações 
sociais, e legislativos de aparência hostil diante dos demais poderes, 
veio fazer frente a essa situação de conflito institucional. Seu objetivo foi 
então o de conter e canalizar a “guerra” social e política predominante, 
impedindo das mútuas opressões. Tais objetivos resultavam sem dúvida 
valiosos – particularmente naqueles momentos originais, em que o 
constitucionalismo ainda não havia sido consolidado –, mas eles, em 
todo caso, não se levam bem com o propósito de consolidar uma cultura 
dialógica. Em síntese, contamos hoje com um sistema organizado a 
partir de uma lógica de guerra, e o mesmo – como é natural – não 
contribui bem a facilitar a lógica do diálogo, que muitos se esforçam 
em impulsionar.

No mesmo sentido, e de maneira mais específica, interessoume 
destacar o seguinte. Por um lado, propus-me dizer que o sistema de freios 
e contrapesos não merece ser redescrito como favorecendo o diálogo 
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institucional sobre assuntos de interesse público: e excessivamente 
ampla a distância que separa o ideal do diálogo democrático entre 
iguais, e as interações que são geradas entre as diversas esferas de 
poder. Isso é assim por várias razões, mas, sobretudo, preocupoume 
destacar quais as práticas e reformas institucionais desenvolvidas nos 
últimos anos, e destinadas a promover respostas mais conversacionais, 
não encontram um bom respaldo no sistema de freios e contrapesos. 
O mesmo tende a frear ou enfraquecer, mais que favorecer, tais 
alternativas dialógicas. Por isso é que aquelas pessoas interessadas em 
promover um diálogo democrático entre as distintas esferas do poder, 
e entre elas a sociedade em seu conjunto, deveriam pensar em reformar 
os sistemas dos checks and balance, antes de seguir insistindo no referido 
caminho para consolidar um modelo dialógico constitucional.
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